
 

38.nedēļas rezultāti / Результаты 38 недели 
Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /  
ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  

1. VILNELE (Lietuva) 

2. MONA (Igaunija) 

3. JŪRMALA (Latvija)  

4. DAUGAVA (Latvija)  

5. RIGALAND (Latvija) 

6. AVANTI (Igaunija) 

Aktīvo konsultantu skaits /  

Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 426 

2. DAUGAVA (Latvija) 129 

3. MONA (Igaunija)  112 

4. JŪRMALA (Latvija) 95 

5. RIGALAND (Latvija) 82 

6. AVANTI (Igaunija) 79 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. RAITAS (Ināra) 1262 EUR 

2. NIKA (Svetlana) 763 EUR 

3. ANNA (Anfisa) 735 EUR 

4. ZELTA ĀBELE (Dace) 731 EUR 

5. JEĻENA (Jeļena) 638 EUR 

6. CIELAVIŅAS (Olga) 599 EUR 

7. FLORA (Jeļena) 549 EUR 

8. BITĪTE (Gelena) 510 EUR 

9. ILUTA (Iluta) 367 EUR 

10. ARGO (Aļona) 348 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. LĀSMA (3704) 367 EUR 

2. ILONA (5147) 309 EUR 

3. JEĻENA (1901) 308 EUR 

4. JEĻENA (1903) 229 EUR 

5. INĀRA (1501) 225 EUR 

6. GERDA (8320)      222 EUR 

7. SVETLANA (1001) 209 EUR 

8. INĀRA (5101)     204 EUR 

9. SVETLANA (4101)     203 EUR 

10. MĀRA (1101) 201EUR 
 

 

Aktīvie konsultanti katru nedēļu no gada sākuma: / Aктивные Kонсультанты, каждую неделю с начала года. 

1901 JEĻENA 2901 GELENA 9301 ANFISA 2601 AĻONA 5101 INĀRA 

 

Sveicināti, kolēģi un varoņi! 

Mēs steidzamies jums paziņot lielisku ziņu. Mūsu distribūcija ir izpildījusi septembra pārdošanas plānu un aktīvie 

konsultanti ar kopējo pārdošanu 555 EUR saņems brīnišķīgo Allegra serijas bļodu 5L zelta krāsā. Malači! Apsveicam! 

Lūdzu aprēķiniet savu pārdošanas apjomu  no 36. līdz 39. nedēļai, varbūt jums trūkst pavisam nedaudz, lai dāvanā 

saņemtu kādu no aktivitātes dāvanām! 

Dāvanas konsultantiem par pārdošanas apjomu sasniegšanu 36. - 39. nedēļā (var izvēlēties vienu): 

1250 EUR un vairāk 
 

 

 

 

Komplekts bērniem, kurā ietilpst:  

zemā salvešu kārba, kārba “Gardums”, Eco 

pudelīte 310 ml, krūzite dzērieniem 200 ml, 

bļodiņa barošanai 210 ml, karotīte futrālī 

un Brīnumkārbiņa. 

2000 EUR un vairāk  
Allegra (1,5L; 3,5L; 275 ml*2gb.),  

(82-2664), dāvanas vērtība 70,90 EUR vai 

Risor Architekt galda lampa, dāvanas vērtība 360 EUR vai  

Miss Etoile krūzes (6gb.), dāvanas vērtība 90 EUR. 

 

 

 

3000 EUR un vairāk 
Daniel Wellington rokaspulkstenis  

ar baltu vai melnu siksniņu, vai 

Dyrberg/Kern auskari un rokassprādze. 

 

 

4000 EUR un vairāk 

 
 

 

 

 

Clint Bluetooth skaļruņi vai 

Moderni dizaina ”Nuit et Linette” auskari 

čūska, apzeltīts sudrabs 925. 

5500 EUR un vairāk  
 

 

 

Moderni dizaina ”Nuit et Linette” čūskas kulons ar 70 

cm ķēdi un 2 dimantiem, apzeltīts sudrabs 925. 

 



 

Kā jūs zināt, rūpnīcā ir beigušās kārbas ar sadalītājiem,  to piegāde kavējas vairākas nedēļas un tās būs citā krāsā. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Tiklīdz saņemsim tās noliktavā, noteikti jums par to paziņosim. 

Šī preču piegādes kavēšanās ir apliecinājums tam, ka jau  tagad ir jāsāk domāt un gatavot klientus Ziemassvētku 

dāvanu iegādei. 

 

Kas vēl? 

Rit pēdējās nedēļas, lai jaunie konsultanti, kuri uzsāka darbu 36.-37. nedēļā, izpildītu kvalifikāciju un dāvanā saņemtu 

katlus un citas dāvanas. Esiet, lūdzu, atbildīgi par saviem jaunajiem konsultantiem, palīdziet vieņiem , izglītojiet un 

atbalstiet viņus, lai Tupperware karjeras sākums viņiem  būtu patīkams un saprotams. Ka viņi saņemtu pēc iespējas 

vairāk dāvanu no jauno konsultantu Starta programmas. 

Mēs esam ieplānojuši papildu apmācības abās valodās, lai jaunie konsultanti  varētu labāk iepazīties ar iespējām, ko 

Tupperware piedāvā. 7. oktobrī notiks Baltijas apmācība  konsultantiem, kas ietver 4 līmeņus: 

1. Vispārējā apmācība (obligāta). 

2. Apmācība par mikroviļņu krāsns izstrādājumiem (nav obligāta, bet vēlama). 

3. Cepšanas apmācība (nav obligāta, bet vēlama). 

4. Apmācība par metāla izstrādājumiem (nav obligāta, bet vēlama). 

Tupperware uzticas distribūtoriem, savukārt, mēs vēlamies uzticēties un ticēt jums. Paldies jums par ieguldījumu un 

godīgu darbu! Mēs to novērtējam  un cienām jūs! 

Papildus piedāvājums 39. nedēļā - 1346 Zemais ekskluzīvais trauks 1,3 litri. Cena ir 19,90 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasika gan pasniegšanā, gan uzglabāšanā.  
Praktisks trauks, ko var izmantot salātu pagatavošanai un pasniegšanai, kā arī 
daudz kam citam. 
Ekskluzīvajam zemajam traukam ir plata apmale, kas atvieglo rīkošanos ar to, un 
cieši piegulošs vāks ēdiena uzglabāšanai, lai trauka saturs neabsorbētu citu 
ledusskapī esošo pārtikas produktu aromātu. Turklāt šis trauks ir noderīgs ēdiena 
pasargāšanai, ja maltīte tiek ieturēta ārā.                
Lietošana: tapu, uzkodu, lobāmo garneļu u. c. pasniegšanai 

Izmēri: diametrs 26,2 cm, augstums 5 cm 

 

Jauku nedēļu vēlot, 

Ļena 

________________________________________________________________________________________ 

 

Привет, коллеги и герои!  

Спешим порадовать вас хорошей новостью – наша дистрибьюция выполнила план по продаже сентября, 

поэтому все консультанты, активные в сентябре с общим объемом продаж 555 евро – получат в подарок 

прекрасную чашу серии Аллегра объемом 5 литров – большую и шикарную.  Умницы! Мы вас поздравляем!  

Посчитайте вашу продажу за период с 36 по 39 неделю, возможно, вам не хватает всего чуть-чуть!  

1250 EUR un vairāk 
 

 

 

 

Komplekts bērniem, kurā ietilpst:  

zemā salvešu kārba, kārba “Gardums”, Eco 

pudelīte 310 ml, krūzite dzērieniem 200 ml, 

bļodiņa barošanai 210 ml, karotīte futrālī 

un Brīnumkārbiņa. 

2000 EUR un vairāk  
Allegra (1,5L; 3,5L; 275 ml*2gb.),  

(82-2664), dāvanas vērtība 70,90 EUR vai 

Risor Architekt galda lampa, dāvanas vērtība 360 EUR vai  

Miss Etoile krūzes (6gb.), dāvanas vērtība 90 EUR. 

 

 

 



3000 EUR un vairāk 
Daniel Wellington rokaspulkstenis  

ar baltu vai melnu siksniņu, vai 

Dyrberg/Kern auskari un rokassprādze. 

 

 

4000 EUR un vairāk 

 
 

 

 

 

Clint Bluetooth skaļruņi vai 

Moderni dizaina ”Nuit et Linette” auskari 

čūska, apzeltīts sudrabs 925. 

5500 EUR un vairāk  
 

 

 

Moderni dizaina ”Nuit et Linette” čūskas kulons ar 70 

cm ķēdi un 2 dimantiem, apzeltīts sudrabs 925. 

 

Как вы знаете, на заводе закончились коробки с разделителями. Они придут с опозданием на несколько 

недель и будут другого цвета.  Приносим свои извинения за неудобства. Как только мы получим их на склад, 

обязательно сообщим. 

Это хороший повод уже сейчас подготовить ваших клиентов и начать принимать заказы на рождественские 

подарки. 

 

Что еще?  

Еще заканчиваются первые 4 недели квалификации «рекордных» новичков 36-37 недели.  Будьте, 

пожалуйста, ответственными за своих консультантов, помогите, обучите, поддержите, чтобы начало их 

карьеры Tupperware  было приятным и прозрачным.  Чтобы они получили максимум подарков из своей 

стартовой программы.  

 Мы назначили дополнительные обучения на обоих языках, чтобы новички скорее познакомились с 

возможностями компании. 7 октября пройдет общебалтийское обучение консультантов.  Обучение есть 4  

уровней: 

1. Общее обучение (обязательное). 

2. Обучение по изделиям для микроволновой печи (необязательно, но желательно).  

3. Обучение по выпечке (необязательно, но желательно).  

4. Обучение по металлическим изделиям (необязательно, но желательно). 

Компания Tupperware доверяет дистрибьюторам, мы же, в свою очередь хотим доверять вам. Спасибо вам за 

ваш труд и за честную работу! Мы очень ценим вас!  

Дополнение к программе 39 недели: 

1346 Чаша Эксклюзив 1,3 литра. Цена 19,90 евро.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классическое изделие для сервировки и хранения продуктов.  
Эта практичная плоская чаша может использоваться для 
приготовления и сервировки салатов, а также многих других блюд. 
Чаша имеет широкие края для удобства работы. В комплект входит 
герметичная крышка, так что содержимое чаши при хранении не 
пропитывается запахами других продуктов в холодильнике. Кроме 
того, крышка защищает содержимое чаши во время пикников или 
застолий на свежем воздухе.                
Может использоваться для подачи тапаса, различных закусок, 
неочищенных креветок и т.д. 

Размеры: диаметр: 26,2 см, в: 5 см 

 
 

Хорошей вам недели! 

Лена 
 


